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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Nooh Terve!  

Suuret onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa koneenrakentajien mainioon ja 

monipuoliseen joukkoon rakkaille lappeen rannoille! 

Kuvittelisin että lukijaa jännittää tällä hetkellä aika paljonkin mitä tuleva mukanaan tuo, mutta 

älköös huoli, edessä on todella kivoja ja ikimuistoisia juttuja. Ilokseni voin sanoa, että valinnallasi 

opiskella konetekniikkaa avaat valtavasti uramahdollisuuksia monenlaisiin yrityksiin ja tehtäviin, 

mutta enempää menemästä teille vielä vähän kaukaisiin aiheisiin hypätään takaisin tähän hetkeen. 

Tällä hetkellä käsissäsi, pöydälläsi ja/tai unissasi on meidän killan fuksiläsy, jonka tarkoituksena on 

selkeyttää mihin olettekaan lähtenyt mukaan ja mitä on luvassa. Eli siis, tässä vihkossa kerrotaan 

killan toiminnasta, tarinoista ja esitellään teillekkin pian tuttuja killan toimijoita. 

Fuksiviikot, virallisemmin orientaatioviikot lähtee käyntiin 29.8 ja kestää kaksi viikkoa. Näitä kahta 

viikkoa ei kannata missään nimessä skipata, sillä siellä jaetaan valtavasti informaatiota ja nautitaan 

hassunhauskoista oheistoimista. Tätä valtavaa informaatioryöppyä ei sentään tarvitse kestää yksin, 

sillä teillä on koulun henkilökunnan lisäksi apunanne teidän ikiomat tutorit, kilta-aktiivit ja ns. 

vanhukset, joilta saa apua aina kysymällä ja ehkä myös kysymättä niin ennen fuksiviikkoja kun 

fuksiviikkojen jälkeenkin. 

Fuksivuosi on sekoil... eikun seikkailu, josta kannattaa ottaa kaikki ilo irti! Luvassa tulee olemaan 

kasoittain erilaisia tapahtumia, kiinnostavia yritysvierailuja, samanhenkisiä kavereita ja kaikenlaista 

muuta, joka auttaa jaksamaan sitten pahimmankin opiskelupaineen yli. Kannattaa lähteä siis 

aktiivisesti ja avoimin mielin tapahtumiin ja kiltatoimintaan mukaan! 

Näillä näkymiin päästään viettämään vihdoin 

syksy ilman mitään gorrehässäköitä, joten te ja 

teidän tutorit pääsevät kokemaan oikeasti 

autenttisen teekkarisyksyn, siinä missä kaksi 

aikaisempaa vuotta on joutunut tyytymään 

improvisoituun, mutta silti mahtavaan 

kokemukseen. 

Syksyä ja teidän tapaamista innolla 

odotellessa! 

 

Tomi Suikkari 

Puheenjohtaja 

Koneenrakennuskilta ry 
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Mikä ihmeen kilta?   

 

Kilta on käsitteenä yliopistoon saapuvalle fuksille hieman hatara. Pahimmillaan se on myös hatara 

tavalliselle riviopiskelijalle, joka ei ole kiltatoimintaan lähtenyt mukaan. Killan toiminta on jopa kilta-

aktiiveille yllättävän tärkeää ja tarkoituksellista. Näkyvä toiminta (bileet, tapahtumat ja tempaukset) 

ovat vain pieni osa tätä suurta missiota, jota Koneenrakennuskilta tekee. Suuri painopiste killan 

toiminnassa on myös opiskelijoiden edunvalvonta sekä opetuksen kehittäminen. Kilta tekee paljon 

työtä koulutusohjelman johdon kanssa, jotta tulevista konetekniikan diplomi-insinööreistä saadaan 

alansa terävintä kärkeä, joita halutaan palkata jokaiseen yritykseen. Lisäksi kilta pyrkii myös 

tasapainottamaan opiskelun rasitteita järjestämällä erilaisia tapahtumia. Näistä näkyvimpinä osana 

ovat emännän ja isännän järjestämät saunaillat, excursiot alan yrityksiin sekä bileet erilaisilla 

teemoilla. Nämä tapahtumat ovat iso osa lappeenrantalaista teekkarikulttuuria ja oransseissa 

haalareissa kulkevaa koneteekkaria tai konefuksia ei voi olla tunnistamatta tapahtumien 

tiimellyksessä. 

Kilta pyrkii myös luomaan suhteita koulutusohjelman ja yliopiston johtoon sekä erilaisiin yrityksiin. 

Näillä yhteistöillä voidaan parhaimmillaan saavuttaa opiskelijalle kesätöitä tai kallisarvoisia suhteita, 

jotka ovat suuri osa nykyaikaista työllistymistä. Tätä suhteiden luomista markkinoidaan yliopistoon 

saapuvalla opiskelijalle jatkuvasti verkostoitumisena. Sen rooli on äärimmäisen tärkeä työelämässä 

sekä koulussa viihtymisen kannalta. On tärkeää tutustua eri alojen opiskelijoihin ja luoda suhteita 

tulevaisuutta varten. Kaiken tämän ohella usein löytyy koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita, jotka 

myös ylläpitävät suhdetta omaan opiskelupaikkaan, eli Lappeenrantaan.  

Näkyvin osa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on oransseissa haalareissa, jotka TE tulevat fuksit 

saatte syksyn tai alkukevään aikana. Näissä olevat yritysten logot ovat myytyä mainosta, joilla yritys 

saa oman nimensä näkyviin tulevien konetekniikan huippuosaajien yllä. Nämä haalarit ovat myös se 

näkyvin Lappeenrantalaisen koneteekkarin tunnusmerkki, jotka tunnetaan tätä nykyä jo lähes koko 

Suomessa. 
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Skinnarila-Suomi-Skinnarila sanakirja 

 

Näin lehden alkupuolella lienee suotavaa tarjota teille syksyllä opintonsa aloittaville hieman 

tulkkausapua, mistä saattaa olla hyötyä jo tässä lehdessä olevien tarinoiden ymmärtämiseen, mutta 

viimeistään syksyllä, kun saavutte Skinnarilaan ja aloitatte opiskelun.  

Fuksi  = Ensimmäisen vuoden opiskelija eli sinä syksyllä, kun olet suorittanut 
fuksipromootion 

Kiltis   = Lempinimi kiltahuoneelle, josta esittely myöhemmin tässä lehdessä 

FV  = Fuksivastaava eli Rasmus Laine (josta myös esittely tässä lehdessä). 
Rasmus kaitsee teitä ensi vuoden ja opettaa teidät opiskelijakulttuurin 
saloihin 

Kekkuli   = Kilta-aktiivi, joko hallituksen jäsen tai toimihenkilö 

Pruju  = Kurssin luentokalvot, voi olla joko luennoitsijan tekemä kirjamainen 
teos tai luentodiat netistä 

Noppa   = Opintopiste, ”Hei monta noppaa tosta kurssista saikaan?” 

Tolppa  = Tentin tai kurssin läpäiseminen arvosanalla yksi. Eräältä kekkulilta 
lainattu: ”Läpipääsy on läpipääsy” 

SVV = Skinnarilan vapaavaltio. Suomen ja SVV:n raja kulkee punkkerimäen 
juurella 

G, gee   = Ylioppilastalon takana sijaitseva Cafe Bar G, opiskelijoiden  
  kantakuppila 

PK5, peekoo femma  = Punkkerikatu 5, LOAS:in kiinteistö, jossa järjestetään sauniksia (ks. 
seuraava sana) 

(tiistai)saunis  = Joka tiistai killan emännät ja isännät järjestävät teemallisen saunaillan 
opiskelijoille 

Excursio, kursio  = Bussilla suoritettava yritysvierailukierros. On olemassa hyvin monen 
luontoisia: lyhyitä ja pitkiä, alkoholillisia ja alkoholittomia, hauskoja ja ei-
niin-haus.. eikun.. aina ne kyllä hauskoja on! 

Vujut  = Vuosijuhlat, joita viettää killat, ylioppilaskunta LTKY, kerhot ynnä muut 
seurat 

Sitsit  = Akateemiset pöytäjuhlat, joihin liittyy vahvasti laulaminen, syöminen ja 
varsinkin juominen 

Yolo = Ylioppilastalo, jossa sijaitsee mm. vapaasti käytettäviä 
tietokoneluokkia, LTKY:n toimisto, Aalefin opiskelijaravintola ja 
tulevaisuudessa Skinnarilan oma päivittäistavarakauppa. Ylioppilastalon 
kellari on monille tuttu tila, jossa järjestetään tapahtumia joka lähtöön 



 

6 
 

Hallituksen esittely 
 

Koneenrakennuskillan sirkusta pyörittää 11 henkinen hallitus. Jokaisella on oma roolinsa ja heihin tulet 

törmäämään varmasti jo heti opiskelujen alussa.  

Hallituksen tehtävänä on: 

1. Hoitaa killan asioita; 

2. Valmistella killan kokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; 

3. Huolehtia killan hallinnosta sekä valvoa sääntöjen ja työjärjestyksen noudattamista; 

4. Hoitaa killan omaisuutta ja taloutta, esim. ostamalla killalle moottorikelkka     ; 

5. Asettaa tarpeellisiksi katsomiaan jaostoja, valita niihin jäsenet sekä valvoa niiden toimintaa; 

6. Valvoa toimikuntien ja – henkilöiden toimintaa; 

7. Laatia vuosikertomus ja – tilinpäätös; 

8. Laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma; 

9. Päättää killan edustuksesta; 

10. Kutsua koolle killan kokoukset;  

11. Ylläpitää killan jäsenrekisteriä. 

Toisin sanoen hallitus pitää huolen, että meillä kaikilla on kivaa! 

”Edustava” kuva hallituksesta KRK:n 48 vuotis- vuosijuhlilta. 
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Tomi Suikkari – Puheenjohtaja 

Töttöröö 

Mähän oon sitten Tomi Suikkari, vuosimallia 

millenia, opiskelija nyt neljättä syksyä. Ensimmäisen 

elämän kisalähdöt otin Nummelassa, Vihdissä 

(propsit jos joku tietää missä se on). Ensimmäiset 

nuoruuden kilometrit otettiin jääkiekon parissa, 

josta sitten siirryttiin luonnollisesti 

moottoriajoneuvoihin, niiden kuvioihin tulon 

myötä. Pari kyykkymopoa rakenneltua into vain 

kasvoi ja pienmuotoista mopokorjaamoa 

pyörittäessä tuli sitten sekaannuttua autoihin ja 

töissä jopa raskaaseen kalustoonkin. Nyt sitten 

omavalmisteisen moottoripyörän ja muiden 

lukuisten projektien pyöriessä tulee vaan 

ajatelleeksi, miten sitä elämässä aika rientääkään.  

Fuksivuosi meni siinä aktiivisena meiningissä 

mukana pyörieenä, tuli käytyä poikain kanssa purkkapallo reissullakin itä-euroopan kauniissa 

maisemissa, mutta siitä lisää sitten syssymmällä. Tupsu-vuonna olin niin innostunut 

kiltatoiminnasta, että piti mennä hakemaan hallitushommiin. Kilta hommissa sitten ollutkin kohta 

sen pari vuotta, kauden -21 olin ekskursiovastaavana ja nyt -22 sitten toimin puhenjohtajan 

hommissa, päivääkään en vaihtaisi pois, tää on parasta mitä voi tehdä sukat jalassa. 

Se oli semmosta ja tää tällästä, syksyllä on sitten ihan erilaista!  

 

Martin Perälahti - Varapuheenjohtaja, KV-vastaava 

Termos! 

Meikäläinen on Martin ja toimin killan VPJ:nä eli varapuheenjohtajana. Olen 23 v ja jo viidettä ja 

toivottavasti viimestä vuotta LUTi:ssa. Ennen Lappeenrantaan muuttoa elin valtaosan elämästäni 

nyrkki perseessä eli toisin sanoen tulen Lohjalta. Lappeenrannassa pääsin heti fuksiviikoista lähtien 

mukaan hyviin koneporukoihin ja päädyinkin pikaisesti kiltahommiin heti fuksivuonna ja näissä 

touhuissa on tullut oltua nyt joka opiskeluvuonna jossain hommissa.  

Tällä hetkellä olen toista vuotta putkeen VPJ:nä, kun koronan takia ei päässyt ekalla kierroksella 

naattimaan hommista vielä riittävästi. Toisin kun monessa muussa hallituspestissä, VPJ:llä ei ole 
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varsinaista tarkkaa osaaluetta killan tehtävistä hoidettavaksi. VPJ toimii monipuolisesti avustamassa 

muita hallituslaisia, milloin missäkin hommissa ja käyttää 

tietenkin ääntään hallituksenkokouksissa  

killan asioista päätettäessä. Lisäksi KRK:ssa VPJ on 

vetovastuussa KRuisinKi mäkiautotapahtumasta, joka on 

KRK:n wapun päätapahtuma. VPJ:nä toimii usein PJ:n tapaan 

vanhempi opiskelija, jolta löytyy kokemusta 

killantoiminnasta.  

Kiltahommien ja muun opiskelijaelämän lisäksi vapaa-aika 

kuluu useimpina viikonpäivinä jumppasalilla malmeja 

nostellessa. Penkistä nousee hädin tuskin oma perse. Lisäksi 

tallista löytyy kaks jaappanilaista ikuisuusprojekti riisikippoa: 

vuoden -90 Toyota MR2 SW20 sekä vuoden -99 Toyota 

Altezza SXE10 jumal 2JZ:talla.  

Näkyilläähän syssyllä rannoilla  

 

 

Vili Kukkonen - Rahastonhoitaja  

Morjesta.  

Mä oon Vili ja toimin tällähetkellä koneenrakennuskillan 

rahastonhoitajana. Alunperin olen kotoisin Vantaan 

Tikkurilasta, josta lähdin Santahaminasta vauhtia ottaen 

kohti Lappeenrantaa opiskelemaan.  Täällä onkin nyt tullu 

vietettyä kolme vuotta opiskelija elämän parissa aina kun 

korona on sen sallinut. Tänne päästyäni huomasin killan 

olevan tosi hyvää porukkaa ja lähdin kilta aktiivin hommiin, 

mutta hallitus hommissa olen ollut vasta toisesta vuodesta 

alkaen. 

Rahastonhoitajaksi päädyin oltuani ensin killan sihteerinä, 

jossa oppi hyvin, kuinka killan raha-asioista kuulu 

pöytäkirjoihin merkitä. Rahastonhoitajana siis istun killan 

kirstun päällä ja vastaan siitä, miten sieltä rahaa lähtee ja 

tulee. Eli hommaan kuuluu laskujen lähettämistä ja 

maksamista. Hommaan kuuluu myös killan jäsenrekisterin ylläpito uusien opiskelijoiden liittyessä 

kiltaan. 

Onnittelut opiskelupaikan saannista ja tervetuloa lappeen rannoille! 
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Miikka Huotari – Projektivastaava 

Morjens! Meikä on Huotarin Miikka ja oon 21 vee eli synnyin vuoden 2000 lopulla. Oon alun perin 

kotoisin Sotkamosta, Kainuun korvesta. Saatatte tuntea kylän pesäpallosta, Vuokatin rinteistä tai 

Katinkullan lomakeskuksesta. Taidan olla yksi niistä harvoista siinä kylässä, joka ei pesäpallosta välitä 

:D. 

Oon ollu pienestä lähtien kiinnostunu miten 

eri laitteet toimii, lukiossa aloin sitten miettiä 

että tekniikkaa olisi kyllä kiva opiskella ja 

LUTin mainokset sattui oikeaan paikkaan ja 

aikaan. Tarkemman tutustumisen jälkeen 

selvisi että lappeen_rannoilla on halpaa asua 

(eli jää rahaa myös virvokkeisiin) ja opiskelija 

kulttuuri on mitä mahtavin.  

Alottelin LUTissa 2020 ja koronan takia 

fuksivuosi jouduttiin viettämään vähän 

rauhallisemmin, mutta aktiivisella asenteella 

päästiin silti pitämään hauskaa. Tykästyin 

kulttuuriin niinkin paljon, että päätin hakea 

kiltatoimintaan mukaan ja päädyin ensin 

Isännän rooliin ja tänä vuonna 

projektivastaavaksi.  

Eli meikäläisen vastuulla on tapahtumien järjestäminen kuten: sitsit, baaribileet ja vuosijuhlat. 

Tapahtumat antaa mukavasti vastapainoo opiskeluille, joten suosittelen lähtemään mukaan 

messiin. Täällä on myös hienoa, että ootpa fuksi tai vanha setä, kaikille voi jutella ja kaikille löytyy 

seuraa.  

Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloo messiin! 

 

Veeti Salminen – Kursiovastaava 

Terveppä terve!  

Mie oon Salmisen Veeti. Oon kotoisin Jumalan selän takaa paikasta, jota kutsutaan Kulhoksi. Tässä 

yhteydessä Kulholla ei tarkoiteta ruokailussa käytettävää syvää astiaa, vaan pientä kylää ihan 

Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Lukion läpsyttelin läpi Kontiolahdella, minkä jälkeen täytyi 

pohtia jatkosuunnitelmia. Tekniikka kiinnosti kovin, muttei Pohjois-Karjalassa siihen ollut hyviä 

mahdollisuuksia, joten tie vei etelään. Ikivanhan ja varjellun sananlaskun mukaan Karjala ei lähde 

miehestä, vaikka mies lähtisi Karjalasta; onneksi lähtemiselle ei kuitenkaan ollut tällä kertaa 
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tarvetta. Rakkaasta Karjalasta ei nimittäin muutosta 

huolimatta tarvinnut poistua, sillä vuonna -69 tehtiin 

loistava päätös teknillisen opinahjon perustamisesta 

tänne Etelä-Karjalan sydämeen lappeen Rannoille.  

Fuksiviikoilla otin jo asenteen, että kaikkea mennään 

kokeilemaan, vaikka kotiin joskus lennettiinkin 

autopilotilla. Fuksina pyrin käymään mahdollisimman 

monissa tapahtumissa, mitä koronan kurittamana vuonna 

pystyi järkkäämään. Fuksivastaavan roolissa toisena 

opiskeluvuotena temmeltäminen jatkui ja osallistuin 

melkein kaikkiin tapahtumiin. Olin jo ennen kouluun tuloa 

päättänyt osallistua kilta- ja kerhotoimintaan tavalla tai 

toisella, joten hain hallitukseen Emännän rooliin, sitten 

myöhemmin fuksivastaavaksi ja nyt toimin 

excursiovastaavan roolissa eli tiivistettynä 

vedän/järjestän yritysvierailuita.  

Onnittelut vielä kaikille fukseille kouluun pääsystä ja 

syksyllä varmasti viimeistään kursioilla nähdään! 

Jaakko Jolkkonen - Sihteeri,  

Moro oon Jaakko Jolkkonen ja levelillä 20 tässä 

elämässä. Lappeenrantaan tuun sieltä paremmasta 

Karjalasta eli Pohjois-Karjalasta ja vielä jos tarkemmin 

niin Joensuusta 30km luoteeseen löytyy sellainen 

paikka kuin Polvijärvi vaikka ei sitä metsältä erottaisi. 

Tänä syksynä aloitan tokan vuode opinnot LUT:in 

opinahjossa.  

Lukion suoritin maakuntani parhaassa lukiossa 

Polvijärvellä (uskokaa pois sieltä metsän keskeltä löytyy 

2022 vuoden koko valtakunnan 12. paras lukio), jonka 

jälkeen pitikin miettiä mitä sen jälkeen. LUT:tiin en ollut 

hakenut ykkösenä vaan kovana kakkosena, mutta 

elämä johdatti selvästi paremman opinahjon ääreen. 

Olin hakenut ykkösenä lääketiedettä, mutta 

kadonneiden pääsykokeiden ja motivaatiopulan jälkeen 

päädyin alalle, joka kyllä vastaakin selvästi paremmin 

mielenkiinnon kohteitani ja harrastuksiani. Pientä maalaispoikaa kun on aina kiinnostanut traktorit, 

autot ja muut pärisevät härpättimet. Päivääkään en Lappeenrannassa vietetyistä päivistä vaihtaisi. 
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Kiltatoimintaan hakeuiduin, koska haluan yliopistoajasta kaiken irti ja kerho/seura toiminta on 

tuttua aikaisemmastakin elämästä.  

Fuksi vuosi oli mielestäni yksi elämäni parhaista ja toivottavasti se on mahdollisimman monille 

teistäkin. Vuosi oli keliltä melko kostea, mutta itsellä oli hauskaa selkeinäkin päivinä. Osallistun 

syksyn tuutorointeihin, joten syksyllä tulen varmasti suurimalle osalle tutuksi. 

Kiitän ja kuittaan, onnittelut LUT:tiin pääsystä. 

 

Joona Palviainen – Tiedottaja 

 

Morjesta! Mä olen Joona ja vastaan killan viestinnästä. 

Mä olen tasan vuosi ennen Rovanperän Kallen 

syntymistä syntynyt Varkauteen. Siellä, kun olin 

tarpeeksi rassaillut mopoja ja ajellut pillurallia Bemarilla 

niin lähdin lappeen Rannoille opiskelemaan. Oli muuten 

erittäin hyvä valinta.  

 

Konetekniikan opiskeluissa ja kilta-aktiivina 

toimimisessa varjopuolena on, että saattaa löytyä 

hiukkasen parempia kesäduuneja. Toisen 

opiskeluvuoden jälkeen myin sieluni ydinvoimalle, jonka 

jälkeen yli puolet vuosista mennyt tarkastaen erilaisia 

vedenkeittimiä. Kovasta yrityksestä huolimatta en ole 

löytänyt Olkiluoto 3 käynnistys painiketta, mutta 

EHKÄ joskus… 

 

Kekkuli hommat aloitin jo fuksivuonna mopo- ja 

mäkiautovastaavana. Viime vuoden huijasin eri tekniikan alan yrityksiä myyden haalarimainoksia 

yrityssuhdevastaavana. Nyt tiedottajana mun tehtävänäni on lähetellä teille viikoittain roskapostiin 

viikkotiedote, josta kuitenkin luette vaan sen vitsin. Postaan toisinaan työpaikkailmoituksia ja muuta 

hauskaa myös killan instarammiin, facebookkiin sekä discordiin. Tälläisen porukan somea hallitessa 

ongelmana, ettei julkaisu kelpoisia kuvia usein löydy. Lisäksi tämä kyseinen lehti on minun 

kasaamani, joten otan vastuun kirjoitusvirheistä ja mielenpahoituksista. 

 

Meikäläinen toimii myös LTKY:n edustajistossa sekä Lappeenrannan teekkareiden Harrasteprojektit 

ry:n puheenjohtajana. Siellä ollaan poikain kanssa rakennettu kuorma-autosta saunaa. Tulette 

varmasti törmäämään siihen niin kuin tulette törmäämään minuunkin joko nollaamassa kesätöitä 

Skinnarilan yöelämässä tai opettamassa teille koululla MATLABin käyttöä. 

 

Tervetuloa rannoille, nähdään syssymmällä!  



 

12 
 

Tuukka Malinen – Emäntä 

Moro!  

Meikä on Tuukka, syntynyt 2001, eli parikymppinen. Pyhtäältä 
maailmalle polkaissut ja vain Lappeenrantaan asti päätynyt. Tosin 
ykkösvalintahan Lappeenranta mulle oli. Annoin LUTille suuret 
saappaat täytettäväksi ja näin tokaa vuotta aloittelevana on LUT 
osoittautunut oivaksi opinahjoksi. Lappeenrannassa on älyttömän 
hyvä yhteishenki ja apua olen saanut aina, kuhan vaan olen 
uskaltanut pyytää.  

Opintojen ohella pyörivään oheistoimintaan kannattaa lähteä 
mukaan. On nimittäin tärkeä huolehtia tasapainosta opiskelun ja 
huvin välillä. Itse lähdin opiskeluihin tietämättä yhtään mitään 
opiskelijakulttuurista ja suunnitelmana vain käydä koulut läpi ja lähteä jatkamaan elämää. Toisin 
kävi ja päätin hakea KoneenRakennusKillan Emännäksi. Tähän hommaan sitten pääsin. Me (Emäntä 
+ Isäntä) järkätään parhaat tiistaisaunikset (Tulkaa paikalle). Ollaan myös mukana auttamassa killan 
muissa tapahtumissa.  

Lähin itse opiskelemaan Konetekniikkaa, koska koneet ollut pikkupojasta asti mielestäni päheitä. 
Nykyään vaan, kun ukko kasvanut isommaksi täytyy koneenkin olla isompi, jotta se läpäisee 
päheysstandardit. Tämä kuitenkin suhteutettuna standardin mukaisiin standardeihin. Hyvän 
valinnat olet tehnyt, kun olet päättänyt ottaa opiskelupaikan Lappeenrannasta vastaan ja vielä 
Konetekniikan. Toimin myös tuutorina, joten voit tulla kyselemään multa mitä vain ja yritän parhaani 
mukaan jeesata.  

Nähdään orientaatioviikoilla!  

 

Tommi Suomela – Isäntä 

Terrrvetuloa 

Oon Suomelan Tommi (myös tunnettu Fabiona, Dj 

Fabiona...) ja kotosin oon Vantaan pahamaisen 

Myyrmäen konnuilta. Siellä vietin elämääni tyytyväisesti 

kaksipyöräisten ja muiden harrastusten parissa 

kunnes...  

Oli psykedeelisen kaunis kesäpäivä ja tietooni selvisi, 

että sain opiskelupaikan LUTista, jolloin haaveeni 

raksavälivuodesta ja Calapagossinsaarista kaatuivat. 

Äkkiä Rannoille saavuttuani selvisi kuinka jees 

opiskelijaelämä on ja vielä LUTin tunnetun 

KoneTekniikan syleilyssä.  
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Killassa toimin tällä hallituskaudella Isännän roolissa tuutoroinnin sivulla, joten tulette varmasti 

näkemään meikäläistä tulevan vuoden aikana. Tärkeimpänä järjestämme Emännän (Tuukka 

Malisen) kanssa tiistai sauniksia vuorollamme ja muutenkin pyörimme kiltamme tapahtumissa. 

Vapaa aikaan kuuluu myös tapahtumien järjestely, joten olkaa valppaina ja mukana mitä me teille 

ikinä keksitäänkään.  

Onnittelut vielä opiskelupaikasta ja muistakaa... Musta pantteri vaanii 

 

Topi Kainulainen - Yritys- ja haalarivastaava sekä killan nörtti/webmaister 

Kainulaisen Topi Puumalasta hyvää iltaa! Tosijaan Etelä-Savon Gibralttarilta elikkä Puumalasta 

kotoisin, sinne putkahdin jo vuosituhannen tuollapuolen. Nuoruuteni Derbin selässä ja 

kalahommissa viettäen päätin suunnata kotikylältä vähän kauemmaksi Kuopioon lukioon ja sieltä 

luontaisena jatkumona LUTille konetekniikkaa.  

Jo fuksiviikoista lähtien on tullut kierrettyä jos jonkinmoista tapahtumaa, vaikka korona tuossa 

opintojen välissä vähän rientoja rajoittikin. Parhaat elämykset ovat kuitenkin ensimmäiseltä 

vuodelta, ja nyt kun sauniksia ja tapahtumia on vanhaan malliin niin enemmän kuin suosittelen 

käymään kaikissa mahdollisissa tapahtumissa ja olemaan avoin mielin!  

Killassa tullut toimittua alkuaikoina kajauttajana, ja taiteellisia 

kädenjälkiäni voikin nähdä vanhoissa kajautuksissa (eli samassa 

läpyskässä mitä tällä hetkellä luet). Puuhanurkkausten jälkeen 

otin ison askeleen suurempaa roolia kohden, ja sainkin 

webmaisterin pestin jossa päivittelin muutaman nimen vuoteen 

ja kiroilin sähköpostispämmiä. Neljäntenä vuonna päätin ottaa 

aivan järkyttävän ison askeleen kohti tuntematonta ja hain 

hallitukseen, eli periaatteessa sanoin että tulen YrSuksi. 

yrityssuhdevastaavana olen päässyt hiomaan 

paskanjauhantataitojani äärimmilleen, joissa tosin olen 

varteenotettava vain vähintään kolmen Mosaic lagerin jälkeen. 

Yrsun hommaanhan kuuluu siis kaikki killan yrityssuhteet, 

päällimmäisenä näkyvänä asiana haalarimainokset, joita sinäkin 

voit myydä, ja siitä saa vielä korvauksen!   

Kone ukoksi päätymistä en kadu hetkeäkään, aivan mahtavaa 

porukkaa ja todella antoisaa ollut tämä opiskeluaika.  

Tervetuloa joukkoon! Nähdään syksyllä! 
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Jyri Ruohola – Edunvalvontavastaava 

Morjesta!  

Meikä on Ruoholan Jyri ja ikää kertyy 

itselle tänä vuonna huimat 25. 

Ensiesiintymiseni koin siis vuonna 

1997 Helsingissä ja siellä vietinkin 

suurimman osan tähänastisesta 

elämästäni itäisen Helsingin hellässä 

syleilyssä. Lukiosta valmistuin 2016 

eikä silloin ollut vielä mitään hajua 

siitä, mitä sitä lähtisi opiskelemaan. 

Vietinkin tätä pohtiessa useamman 

vuoden huoltoaseman kassalla pullia 

paistelemassa ja bensavarkaiden 

perässä juostessa.  

Välivuosia kertyikin siinä välissä 

enemmän kuin alun perin oli 

tarkoitus, mutta 2019 pääsinkin sitten 

lappeen Rannoille konetekniikkaa 

opiskelemaan. Kolmisen vuotta täällä 

on jo tullut pyörittyä, enkä valintaani tähänkään mennessä ole vielä katumaan päässyt, sillä menoa 

ja meininkiä on hyvässä porukassa riittänyt enemmän kuin tarpeeksi.  

Toimin tänä vuonna kiltamme edunvalvontavastaavana. Pestissä toimin käytännössä 

koulutusohjelman ja opiskelijoiden välikätenä. Ehkäpä tärkeimpänä keräilen kurssipalautteita 

yhdessä kurssipalautevastaavamme kanssa ja välitän mahdolliset epäkohdat koulutusohjelman ja 

ylioppilaskunnan tietoon, jotta kursseja saataisiin kehitettyä parempaan suuntaan. Toisin sanoen 

ajan siis meidän konetekniikan opiskelijoiden etua. Joten jos kursseilla joku asia mättää, niin ei 

muuta kun hihasta nykäisemään.  

Onnittelut opiskelupaikasta ja nähdään syssyllä!  
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Toimihenkilöiden esittely 
 

Oscar Rouvinen  Prokektitoimihenkilö -– Auttaa projektivastaavaa mm. tapahtumien 

järjestämisessä 

Perttu Hamara  Prokektitoimihenkilö  

Aku Seppä  Prokektitoimihenkilö  

Jesse Viljakainen  Prokektitoimihenkilö  

Jani Utela  Prokektitoimihenkilö  

Joonas Lindgren  Kajauttaja – Auttaa tämän lehtisen tekemisessä 

Atte Ruokonen Liikuntavastaava – Vastaa mm. urheilutapahtumista ja killan sisäisestä 

urheilusta 

Leo Lintukangas KV-toimihenkilö & Kalenterivastaava – yrittää kasata jo kauan toivottua 

KRK:n mieskalenteria 

Emma Koistinen  Graafikko – Tuottaa mm. tapahtumiin/nettisivuille materiaalia 

Jesse Laakso Häirintäyhdyshenkilö – tukihenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli 

kokee tulleensa häirityksi joko toisen opiskelijan tai henkilöstöön 

kuuluvan tahon toimesta. 

Aino Syväniemi Häirintäyhdyshenkilö & Killan sisustaja – Sisustelee kiltahuonetta mm. 

hienoilla tyynyillä 

Hanna Kuru  Killan sisustaja  

Aino Tikkala  KV-vastaava – Vastaa vaihto-opiskelijoihin liittyvistä asioista killassa 

David Nastor KV-toimihenkilö – Auttaa vaihto-opiskelijoihin liittyvissä asioissa 

killassa 

Teemu Karhu KV-toimihenkilö    
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Jani Porvari Kursio/yrsu -toimihenkilö – Haalarimainosten myynti yritys- ja 

haalarivastaavan kanssa sekä excujen järjestäminen excuvastaavavan 

kanssa 

Johan Rahikainen Alumnivastaava – Vastaa alumnitoiminnasta eli jo valmistuneista 

Niklas Vartiainen TEK-yhdyshenkilö – Yhteydenpito killan ja TEK välillä 

Killan tuottaja – Luo KRK henkisiä biisuja 

Taneli Salonen Lahtivastaava – Vastaa lahden kampukseen liittyvistä asioista 

Panimomestari – Loihtii herkkuja :Dd 

Oiva Korpela Discord vastaava & Kiltahuonevastaava –Vastaa kiltahuoneen 

yleisilmeestä 

Olli Lampio  Kiltahuonevastaava & Ratamestari  

Matias Taskinen Ratamestari – KRuisinKi ja mäkiauto toimihenkilö 

Joonas Pasuri Ratamestari 

Aleksis Seilo  Paparazzi – Räpsii valokuvia  

Tuomas Raittila 3D mestari – Tulostelee jotain 

Onni Pitkänen Killan manageri – Titteli kertoo olennaisen 

Juho Kaasinen Discord Vastaava – Vastaa killan discordista 

Juho ”JP” Pitkänen Killan ylivääpeli – Kättä lippaan 

Juho Ukkola  Vanhempi asiantuntija – Mies, joka tietää kaiken  

Aleksi Härkönen  Nuorempi asiantuntija – Poika, joka tietää melkein kaiken 

Jorge Cammarano  Nuorempi asiantuntija   

Samu Virtanen Killan divari – Soittaa vinyyleiltä Kake Randelinia 
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Fuksivastaavan tervehdys 
 

Morjesta vaan kaikki uudet FV:n pikkupylleröt. Meitsi on Rasmus tai Rasse tiedä itekkää. Mun matka 

Rannoille on alkanu Espoon nöykkiöstä, josta pikkuhiljaa muuttanu Italian kautta itäänpäin 

kaupunginosa kerrallaan ja Helsingin keskustaan päästyäni päätin, että kyllähän sitä vielä itäänpäin 

voi lähteä. Täällä sitä nyt ollaan tokaavuotta ja hauskaa on ollut. Intin käväsin tossa vekaralla ja 

aikeissa oli armeijaura Santahaminan kautta, mutta muutamien mankelointien jälkeen LUTin 

konetekniikka vei voiton.  

Mä toimin teijän suojelusenkelinä tässä ekan vuoden varrella tutustuttaen teijät teekkarikulttuuriin 

ja mun tehtävänä takoo teistä jonkinlaisia koneteekkareita. Mut tunnistaa oranssien haalareiden 

lisäksi oranssista kypärästä. Mulle voi tulla millon vaa puhumaan mitä vaan, jos joku huolettaa tai 

muutenvaa haluu juttuseuraa. Tuun muutenkin olee läsnä teille suunnatuissa tapahtumissa näiden 

kahen fuksiviikon aikana tai ylipäätää todennäkösesti jokasessa tapahtumassa, mitä nyt ikinä 

vuoden aikana onkaa.  

Täälä ei sitte tartte huolehtia siitä, että viittiikö vanhemmille opiskelijoille jutella tai muun värisii 

haalariheeboihin tutustua. Senkus meet mukaan vaan kaikki kyllä ottaa avoimin mielin vastaan. 

Parien ekojen viikkojen aikana yritetään saada teille meijän mahtavan tutori porukan (niinku 

megalomaanisen hyvän) kanssa vähä paikat tutuksi koululla ja miten homma täälä toimii, joten ei 

kannata ottaa ressiä niistä hommista, kaikki aikanaan. Tervetuloa vielä tänne aurinkoiselle saimaan 

rannalle opiskelemaan.  

Pidetään hyvä vuos! 

 

Rasmus Laine 

Fuksivastaava 
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Tutoreiden esittely 
 

Vielä hallituslaisia ja toimihenkilöitä tärkeämmät naamat opiskelun aloittamista silmällä pitäen 

tulevat seuraavaksi. Tässä osiossa on esitelty teidän tulevat tuutorit läpi nimen, naaman ja tärkeiden 

faktojen muodossa. Kun syksy koittaa, niin fuksit jaetaan fuksiryhmiin ja jokainen ryhmä saa oman 

tuutorin, mutta tietenkin ongelmatilanteissa jokainen tuutori auttaa samalla lailla. 

 

Sonja Pellikka 

Ikä: 19 Kotipaikkakunta: Karkkila 

Toteemieläin: Kilpikonna 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Bishe 

Lempi voiteluaine: Oivariini 

Kuningaslaji: Futis 

Idoli: Max Verstappen 

Paras muisto opiskeluajalta: Fuksiviikot 

Terveiset lukijoille: Nähään syksyllä! 
 

Aino Tikkala 

Ikä: 20 Kotipaikkakunta: Turku 

Toteemieläin: Ankka 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Kahvi 
(lämpimänä) 

Lempi voiteluaine: Oivariini 

Kuningaslaji: Saappaanheitto  

Idoli: Ei ole 

Paras muisto opiskeluajalta: Vaikea valita, 
mutta ainakin kaikki sitsit on ollu hauskoja 
varsinkin Esteamin kv sitsit! 

Terveiset lukijoille: Tervetuloa! Toivottavasti 
teidän tuleva lukuvuosi koostuu uusista kavereista, mielenkiintoisista opinnoista ja iloisista 
hetkistä. 
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Emma Koistinen 

Ikä: 21 Kotipaikkakunta: Juankoski 

Toteemieläin: kissa 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: pinkki sanasol 

Lempi voiteluaine: magic glide 

Kuningaslaji: tiellä istuminen 

Idoli: joulupukki 

Paras muisto opiskeluajalta: wipellys 

Terveiset lukijoille: jaksuja:) 
Mikko Lintunen 

Ikä: 21 Kotipaikkakunta: Kotka 

Toteemieläin: Saukko 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Halpa 

Lempi voiteluaine: WD-40 

Kuningaslaji: Pinkiponki 

Idoli: Juhis 

Paras muisto opiskeluajalta: Kursiot 

Terveiset lukijoille: Nauttikaa! 

 

Joona Lindgrén 

Ikä: 21 Kotipaikkakunta: Kauhava 

Toteemieläin: Susihukka 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Smirnoff ice raspberry 

Lempi voiteluaine: prässirasva 

Kuningaslaji: jalkapallo 

Idoli: voiko tähän vastata muuta kuin isä? 

Paras muisto opiskeluajoilta: Wipellys & jatkot tai KRuisinKi 

Terveiset lukijoille: Teretulemast nauttimaan elämästä Saimaan rannalla. 
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Tuukka Malinen 

Ikä: Tjugo  Kotipaikkakunta: Pyttis  

Toteemieläin: Björn  

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Öl  

Lempi voiteluaine: 20W-50  

Kuningaslaji: Öl pong  

Idoli: Antonius Monier  

Paras muisto opiskeluajalta: Första besöket på 

biblioteket.  

Terveiset lukijoille: Skickas för att bygga.  

 

Eeli Väisänen 

Ikä: 20  Kotipaikkakunta: Savonlinna 

Toteemieläin: saukko 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Rainbow lager (tuttavallisemmin 
kupari) 

Lempi voiteluaine: Teboil 2t mix 

Kuningaslaji: Drifting 

Idoli: Adam LZ 

Paras muisto opiskeluajalta: Laskin goes ruka 

Terveiset lukijoille: Ei se krapula vedellä lähde! 

Leo Lintukangas 

Ikä: 21  Kotipaikkakunta: Iitti  

Toteemieläin: Viirupöllöl 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Kupari 

Lempi voiteluaine: WD-40 

Kuningaslaji: Kyykkä 

Idoli: Johnny Sins 

Paras muisto opiskeluajalta: Fuksiviikot 

Terveiset lukijoille: Moi Äiti 
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Tringa Bugujevci 

Ikä: 21  Kotipaikkakunta: Lahti 

Toteemieläin: Karhu 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: lonkero 

Lempi voiteluaine: Nivea 

Kuningaslaji: Jalkapallo 

Idoli: Robin 

Paras muisto opiskeluajalta: Karjalan Approt 

Terveiset lukijoille: Hyvää kouluvuotta kaikille. 
 

Jaakko Jolkkonen 

Ikä: 20 Kotipaikkakunta: Polvijärvi 

Toteemieläin: Kissa 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Lahden erikois olut 

Lempi voiteluaine: Mobilia ne o joskus käyttäny formuloissaki 

Kuningaslaji: Kaikki mitä voi katsoa töllöstä 

Idoli: Isona haluun olla ku Nalle 

Paras muisto opiskeluajalta: Oman killan vujut 

Terveiset lukijoille: Kuuman kosteaa, minä tunsin mombasan!  

 

Tommi Suomela 

Ikä: 21 Kotipaikkakunta: Meitsi on from Myyrmäki  

Toteemieläin: Suklaamonni 

Makuhermoja hivelevin (jano)juoma: Karhu 5.3%!  

Lempi voiteluaine: Perusvarma 10w40 

Kuningaslaji: Reivit 

Idoli: Riku ja Tunna 

Paras muisto opiskeluajalta: Terävin kärki saunis 

Terveiset lukijoille: Leijonan kita on suuri!  
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KRK:n kiltahuone 
 

Kaipaatko lepohetkeä uuvuttavan opiskelun keskellä? Kaipaatko virvoittavaa virvokkeitta ja 

viihdyttävää lukemista? Kutiaako vasen pikkuvarpaasi? Mikäli vastasit kyllä kahteen kolmesta, on 

sinulla parantumaton syöpä. Pahoittelut. Mukavaa loppuelämää. 

 

Vaikka sinulla olisikin syöpä otamme sinut ilolla vastaan koneteekkarien omaan olohuoneeseen, 

kiltahuoneelle, missä saat lohtua ja vertaistukea. Paijaamme sinusta kunnon koneteekkarin ja 

peittelemme sinut nahkasohvan hikiseen syleilyyn. Armaalla kiltahuoneellamme on sohvia 

seurustelutarkoitukseen, ja pöytätilaa pulmallisten aivopähkinöitten ratkaisua, sekä kuninkaallisen 

korttipelin, Moskan pelaamista varten. Viihtyvyydestä pitää huolen lähes sisustuslehtiä muistuttava 

siisteys ja zen, sekä seiniä koristavat useat muistoesineet.  Musiikkina soi aikamme parhaat 

ääniaaltojen yhdistelmät, jotka ovat laboratorio-olosuhteissa suunniteltu toimimaan yhtä hyvin 

jokaisen musiikkimakuun. 

 

Kiltahuoneelta, eli kiltikseltä, löytyy usein vanhempia tieteenharjoittajia, joilta voi kysyä vinkkiä 

tehtäviin tai muihin elämässä askarruttaviin kysymyksiin. Jos ei ole mitään maailmaa mullistavaa 

kysyttävää, voi jutustella vapaasti vähemmän painavista asioista. Mikäli seurustelu ei luista, voi 

äänihuuliaan kostuttaa kahvilla edulliseen hintaan. 

 

 

Kiltahuoneesta vastaavat Oiva Korpela ja Olli Lampio, mutta myös jokainen käyttäjä itse. 
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KRK:n menopelit 
 

Killalla on menopeleinä mäkiautoja, mopo sekä uusimpana tulokkaana moottorikelkka. Killan menopeleistä 

vastaavat Killan mopo-, moottorikelkka ja mäkiautovastaavat. Kyseiset henkilöt ovat myös vahvasti mukana 

järjestämässä mäkiautotapahtuma KRuisinKia. Vastaavina toimivat Tommi Suomela ja Eeli Väisänen. 

Merkki ja malli: Ockelbo 

vuosimalli: Tosi vanha 

0-100: Tosi nopeesti 

Puristussuhde: Ei enää 

tunnistettavissa. 

Maalattu vastikään erikoismaaleilla 

(motonetin halvimmalla) killan 

väreihin sopivaksi. 

 

 

Merkki ja malli: Solifer SM 

vuosimalli: 1974 

Huippunopeus: 45km/h 

Kiihtyvyys: Vapaassa putoamisliikkeessä jopa 9,81 m/s², 

paikoin 9,82 m/s². 

Suurin teho: 1,1 kW / 4000 r/min 

Puristussuhde: 7,0:1 

Silmäterä on antanut naaraspuolisille opiskelijoille 

unohtumattomat kyydit. 
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Merkki ja malli: Mäkiautot 

Huippunopeus: Riippuu mäen jyrkkyydestä 

 

 

 

 

 

 

 

Killan omien menopelien lisäksi konetekniikan 

opiskelijoista koostuva joukko on rakennellut 

muutaman viime vuoden aikana kuorma-autosta 

liikkuvaan saunan. Saunapaku on Lappeenrannan 

Teekkareiden Harrasteprojektit ry:n mutta tekee 

killan kanssa paljon yhteistyötä. 
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Excursiot & Kirkkarit 
 

Excursiot, tuttavallisemmin kursiot ovat merkittävä osa killan toimintaa. Joka syksy ja kevät kilta 

järjestää kursioita teollisuuden yrityksiin. Kursioilla pääsee näkemään tuotantoa ja kuulemaan 

yrityksien toiminnasta. Kursiot toimivat opiskelijoille erinomaisina kosketuspintoina alan yrityksiin 

ja mahdollisiin tulevaisuuden työnantajiin. Heti syksyllä fukseille opetetaan kursiokäytäntöjä 

perinteisen Fuksikursion muodossa. Fuksikursion sisältö on tarkoin varjeltu salaisuus ja täten se 

täytyy kaikkien kokea ja todistaa itse. Siitä kerrotaan etukäteen vain kesto, yksi vuorokausi.  

  

  

 

Kun syksyllä on harjoiteltu Fuksikursiolla, voidaan keväällä laittaa opit koetukselle legendaarisella 

Kotimaan RanKka -kursiolla. Rankka kestää useamman päivän ja huipentuu viikonloppuna 

Kirkkareille. Kirkkarit eli Kirkastusjuhlat ovat jokavuotiset koneteekkareiden kokoontumisajot. 

Kaikki Suomen konetekniikan killat meidän lisäksi Oulusta, Otaniemestä, Tampereelta ja Turusta, 

kerääntyvät vuorovuosin kullekin paikkakunnalle juhlistamaan ystävyyttään. Poikkeuksellisesti 

sksyllä 2022 Kirkkarit suunnitellaan järjestettäväksi Oulussa. Rankka sisältää Kirkkareiden lisäksi 

useita yritysvierailuita ja tutustumista muihin opiskelijakaupunkeihin matkan varrella tai 

KRK:n kevytkursio keväällä 2022 vierailulla Jet-Steel Oy:lla. 
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vaihtoehtoisesti bileitä kaupungeissa, joissa ei ole mitään. Rankalla todistetaan monia perinteitä, 

sekä kulutetaan useiden kaupunkien yökerhojen tanssilattioita. Tätä spektaakkelia ei kannata 

missata.    

 

Vuosittain on myös muutamia ”pukukursioita”, joissa päivän aikana vieraillaan yrityksessä ja illalla 

mahdollisesti vietetään iltaa yrityksen edustajien kanssa. Harvinaisempaa herkkua on muutamien 

vuosien välein järjestettävä UlKomaan Rankka.  

 

 

 

 

Reissuilla usein sattuu ja tapahtuu 

Kirkkareilta riittää tarinoita, mikäli reissulta jotain muistaa. 
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Mäkiautokisa KRuisinKi 
 

MIKÄ!? KRuisinKi on koko perheelle tarkoitettu mäkiautokilpailu, josta ei vauhtia puutu! Aikaisempina 

vuosina KRuisinKia on ajettu Skinnarilan mutkamäessä, mutta 2018 se siirrettiin suuren yleisön tietoisuuteen 

viemällä kilpailu aivan Lappeenrannan ydinkeskustaan. Joidenkin mielestä tapahtuma on parempi kuin 

Monacon Grand Prix ja miksei olisi, sillä 

kilpailuun osallistuminen on täysin 

ilmaista! 

KRuisinKissa on kaksi sarjaa; Yleinen 

sarja ja korjaussarja. Yleisessä sarjassa 

kilpaillaan koneenrakennuskillan 

mäkiautoilla ja korjaussarjassa 

kilpaillaan itserakennetuilla ja sääntöjen 

puitteissa olevilla mäkiautoilla. 

Kilpailussa ajetaan aikaa vastaan ja 

nopein aika ratkaisee luonnollisesti 

voittajan. 

Mikäli et pelkää vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ja olet henkisesti valmis astumaan salamavalojen eteen, 

median hiillostettavaksi, kadulla tunnistettavaksi, naisia kaatavaksi ja tietenkin voittavaksi kilpa-ajajaksi niin 

KRuisinKiin osallistuminen on sinulle elämäsi paras valinta. 

Molemmista sarjoista voittaja saa nimensä arvostettuun KRuisinKin kiertopokaaliin ja samppanja tietenkin 

suihkuaa palkintopallilla. Fuksit ovat aina osallistuneet tapahtuman järjestelyihin, sillä tämän tapahtuman 

järjestäminen vaatii jonkin verran työvoimaa. Eli ei siis muuta kuin suunnittelemaan ajokkia tulevaisuuden 

KRuisinKeihin viivalle!   
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KRK:n oranssit haalarit 
 

Eri ainejärjestöillä on oman väriset opiskelijahaalarinsa, joista tunnistaa eri alojen opiskelijat. Oranssit 

haalarit nähdessäsi tiedät, että vastassa toinen koneukko, jonka seuraan voit liittyä aina! Varsinkin 

fuksiviikoilla konelaiset paikantaa helposti haalareiden värin avulla. 

Tämän opiskelijaelämän legendaarisen asun saamiseksi, tulee sinun vain liittyä KRK:n jäseneksi. Haalarit ovat 

KRK:n jäsenille ilmaiset! Ne päällä edustamme sekä KRK:ta, että Lappeenrannan Konetekniikkaa. 

Yrityssuhdevastaavalla on kuitenkin melkoinen urakka saada haalareihin sponsoreita, jonka vuoksi 

haalareiden saaminen venyy usein pitkälle talveen. Voit kuitenkin auttaa kyselemällä spnsoria eli toisin 

sanoen pyydä äidin, isin, serkun tai naapurin firmalta suuri summa rahaa niin me sitten verukkeeksi 

kannamme heidän logojaan mitä kyseenalaisemmissa tempauksissa. Myyntitöissä on usein provisio ja niin 

on tässäkin porkkanana saat 10% summasta itselle. Mainoksien hinnat 750€-2000€ riippuen koosta ja 

paikasta. 

 

 

Vapaat paikat näet killan sivuilta: http://www.koneenrakennuskilta.fi/yritysyhteistyo/haalarit/ 

 

  

http://www.koneenrakennuskilta.fi/yritysyhteistyo/haalarit/
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LTKY:n terveiset 
 

”EdUNVALvonTAa jA jäSeNETuJa” -terveisiä ylioppilaskunnasta eli LTKY:stä!  

Mietitkö, että miksi ihmeessä täytyy maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja tuntuu, että maksat ihan 

tyhjästä? Täällä kirjoittelee Roosa Grönberg, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja kannan ison 

huolen siitä, että jokainen uusi fuksi tuntisi kuuluvansa meidän ihanaan opiskelijayhteisöön. Ensimmäisenä 

onnittelen loistavasta valinnasta tulla LUT-yliopistoon ja osaksi meidän opiskeljakulttuuria!  

Ennen kuin menen asiaan, tärkein ensin. Ota just nyt heti seurantaan Instagramissa @ltky_insta tai käy 

Facebookissa tykkäämässä LTKY. Sitä kautta saat helposti oikeasti tärkeätäkin tietoa helposti ja saat nopeasti 

kiinni, että mitä kaikkea meidän ylioppilaskunta tekee! Nettisivut on myös erittäin kattavat, jossa on 

esimerkiksi toimiston aukioloajat. Näitä kautta saat myös helposti yhteyden, jos sinulla on jotain asiaa tai 

kysyttävää! 

Sitten itse asiaan, että mitä se meidän ylioppilaskuntamme LTKY antaa jäsenilleen. Sanoisin, että tärkein mitä 

LTKY tekee, on edunvalvonta. Kuivaa ja ei juurikaan konkreettista kerrottavaa. Yleisesti LTKY on merkittävä 

organisaatio, joka pidetään jatkuvasti mielessä kaikessa päätöksenteossa, sillä meidän vaikutusvaltamme on 

tunnistettu. Ajamme aktiivisesti opiskelijoiden etua joka tasolla ja joka paikassa. En edes uskalla miettiä, 

millaisia päätöksiä olisi tehty, jos tätä opiskelijoiden isoa ja yhteistä edunvalvojaa ei olisi. Esimerkiksi 

koronakeväänä 2021 teimme kannanoton, jossa vaadimme kaikkien paperitenttien korvaamista sähköisillä 

tenteillä. Eipä loppukeväästä enää paperitenttejä ollut.   

LTKY työllistää kovia ammattilaisia, joilla mahdollistetaan toiminnan jatkuvuus ja vaikutusvaltaisuus. Me 

LTKY:ssä vaalimme yhdenvertaista opiskelijakulttuuria ja on erityisen tärkeää, että jokainen saa olla oma 

itsensä ilman minkäänlaista häirintää tai syrjintää. LTKY:llä on häirintäyhdyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä 

aina, kun näin kokee. Tästä tulette kuulemaan vielä enemmän. Lisäksi viemme eteenpäin viestejä, jos 

esimerkiksi kurssiarvostelu on myöhässä.  

LTKY:llä on oma toimisto Ylioppilastalolla Lappeenrannassa ja kampuksella Lahdessa. Toimistolle saa tulla 

kysymään tai ilmaiselle kahville.  Kenties vaikka saisit uusia kavereita! Toimistolta voi tulla myös vuokraamaan 

esimerkiksi peräkärryn tai tulla hakemaan lukuvuositarran muoviseen opiskelijakorttiin.   

Ylioppilaskunta asettuu hieman hassusti organisaatio kunnan ja yhdistyksen väliin. Ylioppilaskunta on 

lakisääteinen ja siihen on opiskelijan kuuluttava. Ikään kuin kansalaisen täytyy maksaa veroja valtiolle. 

Lakisääteisen aseman vuoksi ylioppilaskunnalla on myös velvollisuuksia ja opiskelijoiden etujen ajaminen 

otetaan erittäin vakavasti, mutta organisaationa olemme joustava. Ylioppilaskunnalla on työntekijöitä, joiden 

ns. pomona toimii toiminnanjohtaja. Ylioppilaskunnan hallitus toimii kuitenkin ns. toiminnanjohtajan 

pomona. Isoimmat päätökset ja hallituksen toimintaa valvoo edustajisto, jonka kokoonpanoon kaikki 

pääsevät vaikuttaa vaaleissa. Seuraavat vaalit ovat syksyllä 2023, olkaa kuulolla ja äänestäkää!   

 

Ylioppilaskunnan toimintaan voi osallistua esimerkiksi oman killan kautta, hakemalla ylioppilaskunnan 

jaostoon, esimerkiksi kulttuurijaostoon, hakemalla hallitukseen tai asettua ehdolle edustajiston vaaleissa! 

Aktiivisesti voi osallistua esimerkiksi käymällä toimistolla kahvilla tai olla yhteydessä toimijoihin. 
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Kiitos paljon mielenkiinnosta. Jos tiedonjanosi ei sammunut tällä 

lyhyellä tervehdyksellä, niin allekirjoittaneelle saa laittaa 

sähköpostia, soitella tai nykäistä vaikka haalarin hihasta. 

Haluaisin, että teistä jokainen tuntee kuuluvansa vahvasti oman 

killan lisäksi myös ylioppilaskuntaan. Ole rohkea ja poikkea vaikka 

toimistolla kahvilla.  

Näkemisiin,   

Roosa Grönberg   

roosa.gronberg@ltky.fi  

0400171076  

Neonkeltainen hiha  

 

 

 

 

LTKY  

-Opiskelijoiden edunvalvoja sekä kulttuurin ja yhteisöllisyyden edistäjä 

•Perustettu 1969 

•Toiminta perustuu yliopistolakiin, siksi automaatiojäsenyys 

•Tarjoaa myös jäsenpalveluita, mm. tenttiarkisto 

•Toimisto Lappeenrannassa ja Lahdessa 

•Seuraa Facebookissa ja Instagramissa @ltky_insta 
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Niklas Vartiainen 

TEK-yhdyshenkilö  
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Koneteekkarin puuhanurkkaus 
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Koneteekkarin niksinurkkaus 
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LUT Koneen pääsykoeristikko 
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Kiitos ja kumarrus! 
 

 

 

Koneenrakennuskilta 2022 

 


